
Návrh Pirátů na výpočet navýšení rodičovského příspěvku

Rodičovský příspěvek se navrhuje vypočítat jako násobek průměrné mzdy. Tím bude zajištěna automatická valorizace celkové částky rodičovského
příspěvku bez výkyvů způsobených případnou pádivou inflací.

Varianty navýšení rodičovského příspěvku

Varianty navýšení
rodičovského
příspěvku

Celková částka
rodičovského
příspěvku
(návrh - 2023)

Zvýšení měsíční dávky
(do 3 let věku dítěte,
průměr 2023) Navýšení (%) Ekvivalent valorizace v zvyšovaných ukazatelích, r. 2023 - realita

V1 Devítinásobek
průměrné mzdy (t-2) 340 551 Kč 1 267 Kč 13,5 % Růst platů ústavních činitelů = (12,7 %)

V2 Desetinásobek
průměrné mzdy (t-2) 378 390 Kč 2 450 Kč 26,1 %

Růst průměrné mzdy (2020 -2023) =cca 25 % / valorizace odměn exekutorů
(25 %)

V3 Jedenáctinásobek
průměrné mzdy (t-2) 416 229 Kč 3 632 Kč 38,7 % Růst starobního důchodu (2020 - 2023) = cca 39 %

Důležitou souvislostí č. 1 je valorizace již čerpaného rodičovského příspěvku v prvním roce implementace kvůli eliminaci nespravedlnosti vůči
aktuálně čerpajícím. V tomto případě navrhujeme nevyčerpanou částku vynásobit indexem 1,14 / 1,26 /1,39 (dle zvolené varianty V1-V3).



Zdroj: MPSV, vlastní vizualizace



Zdroj: Vlastní vizualizace na základě parametrů daňového systému k 1. lednu 2023
Výpočty předpokládají hrubou mzdu 25000 Kč měsíčně (60 % průměrné mzdy). DPH a spotřební daně jsou odhadovány na 15 % hrubé mzdy, dotace na školku ve výši 10 tisíc korun
měsíčně. Zvýšení zisku firem a z toho vyplývající daň je odhadnuta jako 50 % zisku, který v ČR firmy realizují na jednoho zaměstnance na plný úvazek.
Graf neobsahuje snížení výdajů na některé sociální dávky (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení) ani dlouhodobě vyšší mzdovou úroveň pečujících žen, které mohou díky dostupnosti
péče dříve nastoupit do zaměstnání a neztratit tak kontakt s profesí.



Zdroj: ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-1-3-ctvrtleti-2022
Za první tři kvartály roku 2022 se narodilo o 8 400 méně dětí než ve stejném období v roce 2021. V Česku se tak narodilo nejméně dětí od roku 2005. Úsporná opatření na vrub rodin s
malými dětí se po roce 2040 projeví i na důchodech “Husákových dětí”.

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-1-3-ctvrtleti-2022


Ekonomické přínosy podpory rodin

Rodiče, kteří nepracují kvůli nedostatku míst v zařízeních předškolní péče, neodvádí některé daně a pojistné. V současnosti
hovoříme odhadem o 20-30 mld. Kč ročně, o které státní kasa každý rok přichází, byť by tito lidé často pracovat chtěli.

✔ Usnadněním zapojení rodičů na trh práce (posílení předškolní péče, flexi úvazky) lze státní kasu posílit až o 15 mld. Kč ročně
skrz daně a odvody. A to i po odečtení nákladů na školky a další.

✔ Díky kratší době strávené mimo trh práce navíc budou mít rodiče celoživotně vyšší plat, což je výhodné nejen pro rodiny,
ale i pro veřejné finance.

✔ Studie dokládají, že tam, kde jsou pro rodiče příznivě nastavené podmínky i dostatečné kapacity předškolní péče, lidé mnohem
více uvažují o druhém a třetím dítěti. Což zase hraje roli například u udržitelného systému důchodů.


